
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



639 
 

_______________________________________ 
1
   Rumi Iqbal adalah dosen Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Perbedaan Pengaruh Pendekatan Pembelajaran dan Kemampuan Gerak 

terhadap Hasil Belajar Groundstroke Backhand  

Tenis Lapangan 

 

Oleh :  Rumi Iqbal Doewes
1
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aims of the research are to investigate: (1) The difference between the 

effect of massed practice approach and distributed practice approach to the field 

tennis groundstroke backhand study result, (2) The difference effect of field tennis 

groundstroke backhand study result between students with high motor ability and 

students with low motor ability, (3) The interaction effect between the learning 

approaches and base movement ability to the field tennis groundstroke backhand 

study result. 

Experimental method using factorial 2 x 2 design was used for undertaking 

research. The populations of this research are 58 boys, students training of UTP 

Surakarta. The samples used in this research are 40 students taken with purposive 

random sampling technique. The research instruments are consists of: 1) General 

motor ability test, 2) field tennis groundstroke backhand test. The research uses 

two line anava analysis data technique with significance standard = 0,05. 

The conclusions of the research are: (1) There is difference between the 

effect of massed practice and distributed practice approaches to the field tennis 

groundstroke forehand ability of UTP Surakarta boy students (Fo = 4,78 > Ft = 

4,11), (2) There is difference effect between high motor ability and low motor 

ability to the field tennis groundstroke backhand ability of UTP Surakarta boy 

students with (Fo = 6,17 > Ft = 4,11), and (3) There is interaction effect between 

the learning approaches and motor ability to the field tennis groundstroke 

backhand ability of UTP Surakarta boy students (Fo = 10,09 > Ft = 4,11), where 

the massed practice learning approach is more effective when it is applied on the 

learning process of students with high motor ability, while distributed practice 

learning approach is more effective when is applied on the learning process of 

students with low motor ability. 

 

Keyword : groundstroke backhand, massed practice, distributed practice and 

motor ability 
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PENDAHULUAN 

Tenis merupakan permainan 

yang digemari oleh laki-laki dan 

perempuan, bahkan mendapatkan 

tempat lebih dibanding cabang 

olahraga lain. Permainan tenis 

merupakan latihan yang istimewa, 

karena latar belakang dan tradisinya. 

Tenis bisa dimainkan di berbagai 

jenis lapangan yaitu: sintetis, clay 

(tanah liat), rumput dan kayu. 

Fasilitas tenis indoor menjadikan 

olahraga tenis dapat dimainkan 

sepanjang tahun, karena kendala 

hujan, lapangan basah, panas tinggi 

teratasi. Dalam bermain tenis banyak 

tujuan yang dicapai, diantaranya ada 

yang ingin memperluas pergaulan, 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, rekreasi, pendidikan, 

prestasi, dan sebagai pekerjaan. 

Meskipun olahraga tenis pada 

saat ini makin populer atau digemari 

oleh banyak orang, namun bila 

dilihat untuk pengembangan prestasi 

tenis di lapangan masih banyak 

pelatih yang hanya berbekal 

pengalaman atlet, sehingga mereka 

rata-rata tidak mempunyai 

pengetahuan tentang melatih dan 

kemampuan memilih metode latihan 

yang benar atau sesuai dengan 

kebutuhan atlet. 

Dalam permainan tenis ada 

bermacam-macam teknik dasar 

pukulan yang harus dikuasai oleh 

seorang pemain, yaitu forehand, 

backhand, volley, serve dan smash. 

Pukulan backhand merupakan salah 

satu teknik dasar yang harus dikuasai 

oleh seorang pemain sebelum 

seorang pemain menguasai teknik 

dasar pukulan lain. Oleh karena itu, 

teknik pukulan backhand ini harus 

diajarkan sejak awal bagi seseorang 

yang akan belajar bermain tenis 

lapangan. 

Lardner (1987:31) 

menyimpulkan bahwa, untuk dapat 

bermain tenis dengan baik seseorang 

harus mampu menguasai berbagai 

prinsip dasar yaitu: (1) Memandang 

bola dengan cermat, (2) 

Memperkirakan arah bola, (3) 

Memperkirakan pukulan sejak dini, 

(4) Gerakan kaki yang tepat, (5) 

Keseimbangan yang kokoh, (6) 

Kepekaan terhadap perkiraan raket 

dengan bola, (7) Konsentrasi 

berlatih. 

Dalam melakukan latihan 

tenis unsur pembinaan fisik juga 
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menentukan keberhasilan dari tujuan 

yang akan dicapai, karena kondisi 

fisik olahragawan merupakan 

keadaan keseluruhan dari komponen 

biomotorik. Komponen biomotorik 

adalah kemampuan gerak pada 

manusia yang dipengaruhi oleh 

system, neoromuskuler, tulang 

persendian, energi, pencernaan, 

pernafasan dan sistem peredaran 

darah. Komponen biomotorik petenis 

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu (1) 

kebugaran energi atau energy fitness 

terdiri atas kapasitas erobic dan 

kapasitas anaerobic. (2) kebugaran 

otot atau muscular fitness terdiri atas 

kekuatan, kecepatan, daya ledak dan 

kelentukan. 

Agar gerakan dapat dilakukan 

dengan efisien, maka seorang pemain 

tenis harus memiliki kondisi fisik 

yang baik. Kemampuan fisik sendiri 

ada bermacam-macam yang 

diperlukan untuk mendukung 

gerakan. Macam-macam kemampuan 

fisik adalah kecepatan reaksi, 

kekuatan, ketahanan, kecepatan, 

fleksibilitas dan ketajaman indera. 

Dalam pengembangan kemampuan 

pukulan backhand selain harus 

didukung oleh kondisi fisik yang 

prima, maka dalam proses 

pelatihannya seorang pelatih harus 

mampu memilih pendekatan 

pembelajaran yang sesuai atau tepat. 

Banyak pendekatan pembelajaran 

yang dapat dipilih untuk melatih 

pukulan backhand, diantaranya 

adalah massed practice dan 

distributed practice. 

Melihat perkembangan 

olahraga tenis tersebut dan 

pentingnya peranan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dalam 

belajar groundstroke backhand tenis 

lapangan, maka perlu untuk 

menentukan pendekatan 

pembelajaran yang mampu 

meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dalam belajar 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. Pendekatan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam 

permainan tenis antara lain dengan 

pendekatan pembelajaran massed 

practice dan distributed practice. 

Massed practice merupakan 

sesi latihan di mana jumlah waktu 

latihan dalam sebuah percobaan lebih 

besar dari pada jumlah istirahat di 

antara percobaan, yang akhirnya 
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mengarah pada kelelahan dalam 

berbagai tugas, sedangkan 

distributed practice adalah disela-

sela latihan yang dilakukan terdapat 

istirahat yang sama atau melebihi 

banyaknya waktu dalam percobaan 

yang mengarah ke suatu urutan yang 

lebih santai. Kedua metode latihan 

tersebut akan diterapkan dalam 

belajar groundstroke backhand tenis 

lapangan. 

Selain pendekatan 

pembelajaran hal yang tidak kalah 

penting yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran 

groundstroke backhand adalah faktor 

dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa 

harus mempunyai motivasi, 

semangat, kemandirian dan 

kemampuan gerak. Dalam 

menerapkan pendekatan 

pembelajaran untuk meningkatkan 

groundstroke backhand tenis 

lapangan harus didukung faktor 

kemampuan gerak mahasiswa, 

karena dengan kemampuan gerak 

yang baik akan memudahkan dalam 

penguasaan teknik groundstroke 

backhand. Kemampuan gerak 

mempunyai pengaruh belajar 

groundstroke backhand dalam 

permainan tenis lapangan. 

Setiap mahasiswa 

mempunyai kemampuan fisik dan 

kemampuan psikis, dari setiap 

mahasiswa pasti berbeda-beda 

dengan kemampuan tersebut dalam 

pelaksanaan rutinitasnya masing-

masing. Terjadi perbedaan 

kemampuan antara setiap mahasiswa 

karena kondisi kualitas fisik yang 

berbeda, baik kondisi secara internal 

maupun eksternal. Rusli Lutan 

(1998:322) mengatakan, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses belajar gerak adalah; (1) 

kondisi internal, kondisi mahasiswa 

yang mencakup faktor-faktor yang 

terdapat atau melekat dalam diri 

mahasiswa, (2) kondisi eksternal, 

yang mecakup faktor-faktor dari luar 

yang mempengaruhi diri mahasiswa. 

Perbedaan mahasiswa dalam 

hal kemampuan gerak akan menjadi 

bahan pertimbangan yang sangat 

penting ketika pelatih memilih dan 

menentukan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter masing-masing mahasiswa, 

pemberian perlakuan yang berbeda 

dalam proses belajar agar mahasiswa 
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mencapai hasil yang optimal. 

Menurunnya kemampuan gerak yang 

dimiliki mahasiswa harusnya perlu 

menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang membuat 

mahasiswa lebih giat untuk 

berolahraga, bukan metode yang 

membosankan, sehingga bila 

mahasiswa sudah giat untuk 

berolahraga otomatis aktifitas akan 

meningkat yang pada akhirnya 

kemampuan geraknya meningkat dan 

memudahkan dalam belajar 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. 

Kemampuan gerak salah satu 

kondisi internal yang membedakan 

setiap individu dalam 

mengembangkan suatu keterampilan 

gerak, dapat dipandang sebagai 

landasan keberhasilan masa yang 

akan datang di dalam melakukan 

keterampilan gerak. Perbedaan 

kemampuan gerak memiliki 

implikasi terhadap proses 

pembelajaran. Kecepatan dan 

penguasaan keterampilan olahraga 

dipengaruhi kemampuan gerak. 

Tinggi rendahnya kemampuan gerak 

yang dimiliki mahasiswa 

menentukan hasil belajar 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. 

  Berdasarkan survey pada  

mahasiswa PENKEPOR UTP 

Surakarta, kurang begitu menguasai 

teknik kemampuan groundstroke 

backhand, karena pendekatan 

pembelajaran dan kemampuan gerak 

diharapkan sama-sama memberikan 

pengaruh di dalam peningkatan hasil 

belajar groundstroke backhand tenis 

lapangan mahasiswa. Dengan 

demikian perlu penelitian yang 

mendalam. Melakukan kajian ilmiah 

tentang pengaruh pendekatan 

pembelajaran dan kemampuan gerak 

dalam meningkatkan hasil belajar 

groundstroke backhand tenis 

lapangan pada mahasiswa putra 

Jurusan Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan Universitas Pembangunan 

Surakarta. Dalam hal tersebut, 

penelitian ini akan memberikan dua 

pendekatan pembelajaran 

(pendekatan pembelajaran massed 

practice dan distributed practice) 

yang dihubungkan dengan 

kemampuan gerak (tinggi dan 

rendah).          

1. Belajar Groundstroke Backhand 

Tenis Lapangan 
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Pukulan backhand adalah 

pukulan setelah bola memantul. 

Ini adalah bentuk pukulan tenis 

yang penting, karena yang sering 

dilakukan selama permainan dan 

mudah dipelajari. Walaupun 

dalam permainan pukulan 

Forehand lebih mendominasi. 

Backhand yang kuat dapat 

digunakan untuk mendapatkan 

point. 

Magety (1990:82) 

mengatakan bahwa, taktik yang 

diingat dan dikembangkan dalam 

bermain tenis: (1) bola harus 

melewati net, (2) bola harus jatuh 

di dalam lapangan, (3) bola harus 

jatuh dan jauh dari lawan, (4) 

bola dipukul dengan sepenuh 

tenaga. Pemain banyak gagal 

dalam bermain, karena ingin 

mengerjakan point (4) sebelum 

(1), (2), (3) dapat dikerjakan 

dengan baik. 

a. Analisis Gerakan 

Backhand  

         Dalam melakukan 

setiap pukulan dalam tenis 

harus berlandaskan pada 

prinsip efisien dan efektif. 

Pukulan yang sesuai 

berkaitan dengan efisien, 

sehingga teknik yang efisien 

akan: 1) Menghindarkan cara 

memukul yang ngoyo atau 

tidak nyaman, 2) 

Memperkecil kemungkinan 

terjadinya cidera, 3) 

Merupakan landasan untuk 

mengembangkan teknik lebih 

lanjut. 

         Menurut Barron’s 

(2000:84) mengatakan bahwa 

tahapan pukulan backhand 

tenis adalah sebagai berikut: 

1. Raket diayunkan 

pemain ke depan dan 

sedikit naik agar bola 

terjadi topspin. 

2. Raket dipercepat agar 

menghasilkan 

percepatan bola yang 

diinginkan. 

3. Raket diayunkan jauh 

dari sasaran untuk 

menghasilkan 

keakurasian dan 

safety. 

4. Bola dipukul dengan 

raket secara vertikal 

dan jauh ke depan 

badan, hasil ini adalah 
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suatu perpindahan 

energi. 

5. Tepat sebelum 

perkenaan bola, 

pergelangan tangan 

dibawa ke dalam 

posisi yang sesuai 

pada percepatan 

datangnya bola untuk 

menciptakan akurasi 

yang terbesar. 

6. Saat perkenaan bola, 

genggaman pada raket 

dipererat dan 

pergelangan tangan 

dipegang dengan kuat 

terjadi momen untuk 

perlawanan pada bola. 

2. Pendekatan Pembelajaran 

Menurut Akhmad 

Sudrajat 

(http://smacepiring.wordpress.co

m/2008) Pendekatan 

pembelajaran dapat diartikan 

sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya 

suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan 

melatarbelakangi metode 

pembelajaran dengan cakupan 

teoritis tertentu. Pendekatan 

dalam pembelajaran adalah suatu 

jalan, cara atau kebijaksanaan 

yang ditempuh oleh guru atau 

siswa dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran dilihat dari sudut 

bagaimana proses pembelajaran 

atau materi pembelajaran itu, 

umum atau khusus. Pendekatan 

pembelajaran merupakan suatu 

konsep atau prosedur yang 

digunakan dalam membahas 

suatu bahan pelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran”. 

Dilihat dari pendekatannya, 

pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan, yaitu: (1) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi 

atau berpusat pada siswa (student 

centered approach) dan (2) 

pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada 

guru (teacher centered 

approach). 

3. Proses Open Skill 

Menurut Ari Novick 

mengemukakan bahwa 

Permainan tenis tergolong dalam 
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olahraga open skill 

(keterampilan terbuka). 

Keterampilan terbuka 

merupakan suatu keterampilan 

yang mana lingkunganlah yang 

mengubahnya secara konstan. 

Sedangkan keterampilan tertutup 

seperti menyelam, senam 

merupakan olahraga yang mana 

lingkunganlah yang cenderung 

konstan. Jelas bahwa mengajar 

tenis pada umumnya seperti 

suatu keterampilan tertutup yang 

tidak akan sesuai dengan 

beberapa variabel yang harus 

diperhitungkan. Dalam olahraga 

tenis, tipe keterampilan 

seseorang yang harus 

ditunjukkan sangat beragam dan 

bebas pada sejumlah variabel.  

4. Pendekatan Pembelajaran 

Massed Practice 

         Untuk mencapai tingkat 

keterampilan yang baik, maka 

dalam pelaksanaan latihan 

seorang atlet harus melakukan 

pengulangan gerakan dengan 

frekuensi sebanyak-banyaknya. 

Semakin sering atau semakin 

banyak mengulang-ulang 

gerakan yang dipelajari maka 

akan terjadi otomatisasi gerakan 

yang efektif dan efisien. 

         Massed Practice 

merupakan metode latihan yang 

pelaksanaannya tanpa diselingi 

istirahat diantara waktu latihan 

sampai batas waktu yang 

ditentukan. Menurut Schmidt 

(1991) massed practice 

merupakan sesi latihan dimana 

jumlah waktu latihan dalam 

sebuah percobaan lebih besar 

dari pada jumlah istirahat 

diantara percobaan, yang 

akhirnya mengarah pada 

kelelahan berbagai tugas. 

Menurut Iwan Setiawan 

(1985:46) massed practice 

adalah praktek suatu 

keterampilan olahraga yang 

dipelajari dan dilakukan dengan 

berkesinambungan dan konsisten 

tanpa diselingi istirahat. Menurut 

Sugiyanto dan Sudjarwo 

(1993:284) bahwa 

mempraktekkan gerakan 

keterampilan bisa dilakukan 

secara terus menerus tanpa 

istirahat, cara ini disebut massed 

conditions. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

646 
 

5. Pendekatan Pembelajaran 

Distributed Practice 

         Pendekatan 

pembelajaran distributed 

practice merupakan bentuk 

latihan yang diselingi 

istirahat diantara waktu 

latihan. Menurut Iwan 

Setiawan (1985:46) 

menyatakan “praktek suatu 

keterampilan olahraga yang 

dipelajari dilakukan dalam 

waktu relatif singkat dan 

sering diselingi waktu 

istirahat”.  

         Menurut Sugiyanto dan 

Sudjarwo (1993:284) 

mengemukakan waktu 

istirahat yang diberikan tidak 

perlu menunggu sampai 

mencapai kelelahan, tetapi 

juga jangan terlalu sering. 

Penting untuk mengatur agar 

rangsangan terhadap sistem-

sistem yang menghasilkan 

gerakan tubuh diberikan 

secara cukup, atau tidak 

kurang atau tidak kelebihan. 

6. Kemampuan Gerak 

         Salah satu perbedaan 

pokok dari setiap individu 

dalam mengembangkan suatu 

tugas gerak terletak pada 

kemampuan gerak. 

Kemampuan motorik 

merupakan terjemahan dari 

motor ability atau 

kemampuan gerak. 

         Rusli Lutan (1998:96) 

mengemukakan bahwa, 

motor ability adalah kapasitas 

dari seseorang yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dan 

peragaan suatu keterampilan 

yang relatif melekat. 

Kirkendall (1980:213) 

mengatakan bahwa, motor 

ability merupakan kualitas 

kemampuan gerak yang lebih 

tinggi dari yang lain, di duga 

akan lebih berhasil dalam 

menyelesaikan tugas 

keterampilan gerak khusus. 

         Unsur fisik yang 

diperlukan petenis menurut 

Fleishman dalam Singer 

(1980:194-195) meliputi: 

kekuatan dinamis, kekuatan 

eksplosif, kekuatan togok, 

kelentukan, kelentukan 
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dinamis, koordinasi seluruh 

tubuh, koordinasi antar 

anggota badan dan ketahanan. 

Komponen fisik bagi petenis 

adalah: kecepatan, power, 

kelincahan, keseimbangan 

dan koordinasi.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah  factorial 2 x 2 design. 

Populasi penelitian ini berjumlah 58 

orang laki  laki  mahasiswa UTP 

Surakarta. Sampel penelitian 

berjumlah 40 orang yang diambil 

dengan teknik purposive random 

sampling. Instrumen penelitian ini 

terdiri dari: 1) General motor ability 

test, 2) field tennis groundstroke 

backhand test. Penel;itian ini 

menggukanan teknik analisa data two 

line anava analysis data technique 

with significance standard = 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Data 

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Tes Kemampuan Groundstroke Backhand 

Tenis Lapangan Tiap Kelompok Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran dan 

Kemampuan Gerak  

Perlakuan kemampuan 

gerak  

 

Statistik Hasil 

Tes  

Awal 

Hasil 

Tes  

Akhir 

Peningkatan 

 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Distributed 

Practice 

 

Tinggi 

Jumlah 106 251 145 

Rerata 10,600 25,100 14,500 

SD 4,030 2,700 1,581 

 

Rendah 

Jumlah 131 282 151 

Rerata 13,100 28,200 15,625 

SD 3,208 6,226 5,453 

 

Pendekatan 

Pembelajaran  

Massed Practice 

 

 

 

Tinggi 

Jumlah 133 288 155 

Rerata 13,300 28,800 16,625 

SD 2,452 5,134 3,839 

 

Rendah 

Jumlah 130 274 144 

Rerata 13,000 27,400 14,625 

SD 2,757 4,030 2,913 
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2. Pengujian Hipotesis 

Tabel 2.Ringkasan Nilai Rata-rata Kemampuan Groundstroke Backhand 

Tenis Lapangan Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran dan Kemampuan 

Gerak. 

 

                                           

                                            Variabel 

 Rerata Groundstroke 

        Backhand 

 

A1 

 

A2 

B1 B2 B1 B2 

Hasil tes awal 133 130 132 131 

Hasil tes akhir 324 261 266 275 

Peningkatan 191 131 134 144 

 

Keterangan : 

A1  = Pendekatan pembelajaran massed practice. 

A2  = Pendekatan pembelajaran distributed practice. 

B1  = Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak tinggi  

B2 = Kelompok siswa yang memiliki kemampuan gerak rendah 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan hasil analisis data yang telah 

dilakukan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara pembelajaran 

massed practice dan distributed 

practice terhadap kemampuan 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. Pengaruh massed 

practice lebih baik dari pada 

distributed practice dalam 

meningkatkan kemampuan 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. 

2. Ada perbedaan hasil yang 

signifikan terhadap kemampuan 

groundstroke backhand tenis 

lapangan antara kemampuan 

gerak tinggi dan rendah pada 

mahasiswa PENKEPOR UTP 

Surakarta. Peningkatan 

kemampuan groundstroke 
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backhand tenis lapangan pada 

siswa yang memiliki kemampuan 

gerak tinggi lebih baik dari pada 

yang memiliki kemampuan gerak 

rendah. 

3. Terdapat interaksi yang 

signifikan antara pendekatan 

pembelajaran dan kemampuan 

gerak terhadap kemampuan 

groundstroke backhand tenis 

lapangan. Dimana kemampuan 

gerak tinggi lebih tepat 

diterapkan pada massed practice. 

Karena dengan pembelajaran 

massed practice gerakan banyak  

pengulangan sehingga gerakan 

mudah dilakukan oleh 

mahasiswa. 
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